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Forslag til vedtak:  

 

1. Styret i Helse Stavanger tar saken til orientering.  

 

2. Styret i Helse Stavanger ber administrerende direktør fortsette arbeidet med tiltak for å ta 

opp aktiviteten og redusere kostnadene.  

 

3. Styret i Helse Stavanger ber administrerende direktør rapportere effekten av tiltakene til 

styret regelmessig gjennom virksomhetsrapporten.  
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Administrerende direktørs vurdering og anbefaling 

Administrerende direktør ser at det er nødvendig å få til en rask og god omstilling fra 

pandemi-drift til normal drift. Pandemien er nå over en ny fase og det svært viktig både av 

hensyn til pasientene og foretakets økonomi at Helse Stavanger raskest mulig får en normal 

drift.  

 

Tiltakene klinikksjefene har iverksatt fremstår som gode og nødvendige. Det er 

administrerende direktørs vurdering at dette er viktige bidrag til at foretaket fremover vil 

levere månedsresultater mer i tråd med budsjettet.  
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Bakgrunn 
 

Det økonomiske resultatet for Helse Stavanger hittil i år viser et budsjettavvik på 125 

millioner kroner. Hovedårsaken kan henføres til pandemien. Pandemien har ført til lavere 

aktivitet og høyere kostnader. Pandemien er nå over i en annen fase, og det er svært viktig for 

pasientbehandlingen og for økonomien til foretaket at driften omstilles. Administrerende 

direktør har derfor bedt alle klinikksjefene utarbeide en tiltaksliste for hva som kan gjøres på 

kort sikt for å øke aktiviteten og redusere kostnadene. Alle tiltakene skal være diskutert med 

tillitsvalgte i klinikken.  

 

De tiltakene med størst økonomisk effekt er knyttet til pandemistruktur i akuttmottaket. 

Denne strukturen var nødvendig for å håndtere pasientstrømmen inn til mottaket, men kan nå 

avvikles. Flere av de øvrige tiltakene i Mottaksklinikken og Driftsservice er direkte knyttet til 

avvikling av pandemistruktur. Mottaksklinikken er godt i gang med arbeidet med tiltakene, 

men oppnåelse utfordres av høy pasient-tilstrømning, spesielt av de sykeste pasientene (røde 

pasienter).  

 

Flere klinikker har sett et avvik på ISF-indeks og starter en intern gjennomgang i kombinasjon 

med opplæring for å sikre god kvalitet på medisinsk koding.  

 

De kirurgiske fagene iverksetter tiltak for å øke operasjonsaktivitet. Dette er nødvendig av 

hensyn til ventetider for pasientene, og det er forventet å bidra til bedre økonomiske 

resultater. Det pågår dialog med medarbeidere for å vurdere utvidet operasjonstid på 

fredager og lørdager.  

 

Vikarbruken har i en periode vært høy, og flere klinikker ser behov for å redusere bruken av 

vikarer. Dette krever tett oppfølging av driften.  

 

Klinikkene for psykiatri og rus har ingen tiltak for å redusere kostnadene, men har flere tiltak 

for å øke aktiviteten. Disse er nærmere beskrevet i virksomhetsrapporten.  

 

I tillegg til tiltakene beskrevet i denne saken, har foretaket avviklet bruk av en særavtale som 

ble inngått i vinter. På grunn av det høye sykefraværet i januar, februar og mars var det 

nødvendig for enkelte avdelinger å tilby medarbeiderne en avtale som ga arbeidsgiver rett til 

å pålegge merarbeid mot en ekstra kompensasjon. Medarbeiderne sa fra seg retten til 

arbeidstidsbegrensning som ligger i arbeidsmiljøloven. Bruken av denne særavtalen ble 

avviklet i mars.  
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Tiltak 
 

Tiltak  Ansvarlig  
Effekt for 
2022 (mill) 

Avvikling av pandemi-struktur Mottaksklinikken Klinikksjef Mottaksklinikken 61,0 

Økt aktivitet poliklinikker Klinikksjef Mottaksklinikken 2,4 

Kardiologisk dagbehandling flyt Klinikksjef Mottaksklinikken 1,2 

Redusere liggetid enkelte pasientgrupper Klinikksjef Mottaksklinikken 1,2 

Bedre medisinsk koding Klinikksjef Mottaksklinikken 0,2 

Tidligere utskrivelse pasienter i 
utredningsforløp 

Klinikksjef Mottaksklinikken 0,3 

MIO/MIKO redusere forskyvninger Klinikksjef Mottaksklinikken 1,0 

Bruk av legespesialister/overleger i LIS vaktsjikt 
for å fylle vaktnummer. 

Klinikksjef Mottaksklinikken 0,7 

Redusert renhold som følge av pandemi Divisjonsdirektør Driftsserv. 1,2 

Redusert vakt og sikring som følge av 
pandemien 

Divisjonsdirektør Driftsserv. 1,1 

Reduserte portørtjenester Divisjonsdirektør Driftsserv. 0,2 

Redusert smittevern i buffetseksjonen Divisjonsdirektør Driftsserv 0,2 

Økning av polikliniske inntekter ØNH P22 
prosjekt Oppgaveglidning  

Klinikksjef Hode- hals og 
rehabilitering (HHR) 

0,5 

Bedre koding. (Forutsatt at 10 % av avviket 
mellom reell og budsjettert indeks skyldes 
kodekvalitet) 

Klinikksjef HHR 0,8 

Ernæringsscreening (Også P22) Klinikksjef HHR 0,4 

Prosjektstilling Øye - merinntekt Klinikksjef HHR 0,5 
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Rekruttering i ledige stillinger på ØNH - 
merinntekt 

Klinikksjef HHR 2,0 

Rekruttering i ledige stillinger på Rehab - 
merinntekt 

Klinikksjef HHR 0,3 

Innføring av jokerpasient på ØNH Klinikksjef HHR 1,3 

Vikarpool i ambulansetjenesten - ta ned bruk av 
ekstratimer og overtid 

Klinikksjef Prehosp 1,3 

Redusere analyseberedskap tilknyttet covid-19 
til 1% på avdeling for medisinsk mikrobiologi fra 
høsten 2022 

Klinikksjef medisinsk service (MS) 
og avdeling for blod og 
kreftsykdommer (ABK) 

2,4 

Gjenoppta drop-in funksjon/aktivitet  i Sandnes 
og på Hillevåg, for å gå i balanse mot budsjett. 

Klinikksjef KMS og ABK 0,6 

Redusere innleie fra vikarbyrå på røntgen leger Klinikksjef KMS og ABK 1,5 

Styrke opplæring på koding i kirurgisk klinikk Klinikksjef kirurgisk 1,5 

IKT - P22-prosjektet med kontroll på 
applikasjoner 

IKT-sjef 1,0 

Prosjektkontoret - utsette ansettelse i stilling 
klinikksjef medisinsk teknologi og 
informatikk (MTI) 

0,4 

BHM - P22-prosjekt om optimalisering for 
resirkulering av utstyr 

klinikksjef MTI   

Redusere bruk av vikarbyrå; mål om å redusere 
overforbruk fra sept-des.  

Klinikksjef kvinne og barn 4,2 

Mer inntekt - flere operasjoner fredag og 
lørdag, forutsetter enighet med medarbeidere. 
Dialog er etablert 

Klinikksjef Klinikk A 0,5 

Bedre utnyttelse av DK Hillevåg - omrokering 
mellom ØNH og Ortopedisk 

Klinikksjef Klinikk A 1,5 

Samlet   91,1 

 


